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PAUTA – 14/06/2021  

 
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 
 
Projeto de Lei nº 34/2021 – Altera a redação do artigo 69 da Lei Municipal nº 
2372/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Ivoti. 
 
Projeto de Lei nº 35/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3069/2016, que 
estabelece normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel – 
TÁXI – no Município de Ivoti e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 36/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de 
propriedade do Município, à Associação da Feira Colonial de Ivoti – AFECOI. 
 
Projeto de Lei nº 37/2021 – Autoriza a aquisição de imóvel pela Autarquia Água 
de Ivoti e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 38/2021 – Obriga as empresas e as concessionárias que 
fornecem energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro 
serviço por meio de rede aérea, a retirar de postes a fiação excedente e sem uso 
que tenham instalado e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 39/2021 – Institui o dia municipal do Doador Voluntário de 
Sangue, a ser comemorado, anualmente no dia 02 de setembro, data 
denominada como o “Dia do LÉO” e designa a Semana Municipal de Incentivo à 
Doação de Sangue. 
 
2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 
 
Projeto de Lei nº 30/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo 
determinado para a área da saúde. 
 
Projeto de Lei nº 31/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo 
determinado para a área da educação. 
 
Projeto de Lei nº 32/2021 – Altera § 1º e acrescenta § 14º no artigo 55 da Lei 
Municipal nº 2925/2014, que institui o código de obras do Município de Ivoti. 
(Vereador Satoshi) 
 
Projeto de Lei nº 33/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo 
determinado para a área da educação. 
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3ª PAUTA DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 29/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa H. Weber & 
cia ltda. 
 
PAUTA – VOTAÇÃO: 
 
Projeto de Lei nº 7/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel 
de propriedade de Adelia Maria Fuhr Berlitz e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 28/2021 – Dispõe sobre Programa de incentivo econômico para 
o setor cultural, no âmbito do Municípío de Ivoti. 
 
  
 
                                
 
  
  
                       


